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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

  هللا الرحمن الرحيم مبس 
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلىى للىه وصىحبه وسىلم. اىاا ا مىام 

ُرو َ  َوالَّىىين نَ } :اولىىه تعىىالى" :رطبىىر رحمىىه هللا تعىىالىالق ىىن ُيَظىىارن م   من وَ  لنَمىىا َاىىاُلوا  ننَِّسىىاهنمن ُثىىمَّ َيُعىىوَُ
رنيُر َرَاَبة   لن َأ   َ  منِّن َفَتح  لنُكم  ُتوَعُظوَ  بنهن َواللَّىُه بنَما َتع َمُلوَ  َخبنيىر  َاب  ا ذََٰ ىَياُم  َتَماسَّ َن ىد  َف َفَمىن لَّىم  َيدن

ا لن َأ  َ َتَماسَّ َري نن ُمَتَتابنَعي نن منن َاب  ا َشم  ىكنين  ىتنِّيَن منس  ط َعىاُم سن ف  َفْن ْن ىَت ُنىوا بناللَّىىهن  َفَمىن لَّىم  َيس  من  ْ ََ لنُت لنى ذََٰ
ََ ُحُدوَُ اللَّىهن  َوَرُسولنهن  َكافنرنيَن َعَياب  َألنيم   َوتنل    :فيه ثالث عشرة مسألة[ 4-3]المداَلة:  }َولنل 

ُرو َ  َوالَّين نَ } : األولى: اوله تعالى م   منن ُيَظارن يىُر َرَاَبىة  } ريا ابتداء والخبر { ننَِّساهنمن رن حىي  و  {َفَتح 
 ...": فعليمم تحرير رابة، أيم عليهلداللة الكال  (عليمم)

يي    َ ِعيية    } :-الكمييف  يي   جلييع  يي    يي يعنيي   ييط  ر  عه ييع  يية  ميي   يعنيي [، 184]البقيير :{ُأَخرَ  َأي ييف    مِّ
ن َ } :يجب  ه ع أن يقضي ،  ننيف يعن أيف  أخر  ي  َ ال يِِ التي   نيِ   يرا   نيف   {نَِّسيفِِِه    ِمي يُر َن ُيَظه 

يعتمةنف المؤلف  رسمت نكِا بفلتفسي ر،  لي ل لنيف أن نقيرأ بقرا ونيف  نري  نقيرأ كتيفإ منسيجإ  لي  
 نب ع  ه  القرا ات األخرى وقة .شخص م   همف  المسهم   نقرأ بقرا وع،  م  ذلك الت

ن َ التقيييةنر ننيييف  ييي  }َ ال يييِِ ِرييييُر َرَ َبييي   } الخبييير  ،يقيييجه: نيييِا ا تيييةا  {نَِّسيييفِِِه    ِمييي يُر َن ُيَظه   يعنييي ، {َ َتر 
 : فلجا يييييييييييب  ه يييييييييييع أ   عه يييييييييييع ورريييييييييييير ر بييييييييييي ، كميييييييييييف  ييييييييييي   يييييييييييي  ال ييييييييييي ف  التييييييييييي  ذكرنفنيييييييييييف

يجيب  ه يع اي ف   ية  أييف    عه ع  ة  م  أييف  أخير يعني  يعن [ 184]البقر :{ُأَخرَ  َأي ف    مِّ    َ ِعة    }
 أخر  ضف  لمف أ  رنف.

: اىوا الرلىل المرأتىه يىه عنىد العلمىاء فىر الظمىارعل والمدمىف وايل: أي: فكفارتمم عتق رابىة."
 " .أنت علر كظمر أمر

ورتيف   لي  ن ي   يون نيجى الظهيفر  ،ةا  كنفيي  يفنع ، نِا المجم   ه ع م رح بفلظهر كمف وقية   م
نيِا  نيِا كميف وقية   كميف سي طو   ي  سيجر   ى ال الق افر طالً ف،  إن لي  ننيجِ افر ظهفًرا  إن نج 
 .يم  الترري  يكفر كففر  

ان َوُ ور ا} :اىىىوا المنكىىىر والىىىعور الىىىيي عنىىىى هللا بقولىىىهورىىىو " َقىىىو  ىىىَن ال   {َوإننَُّمىىىم  َلَيُقوُلىىىوَ  ُمنَكىىىر ا منِّ
[، فمىىن اىىاا رىىيا القىىوا حىىرم عليىىه ومء امرأتىىه، فمىىن عىىاَ لمىىا اىىاا لعمتىىه كفىىارة 2]المداَلىىة:

م  }الظمىىار، لقولىىه عىىع ولىىل:  ىىن ننَِّسىىاهنمن ُروَ  من يىىُر  َوالَّىىين َن ُيَظىىارن رن وَ  لنَمىىا َاىىاُلوا َفَتح  {ُثىىمَّ َيُعىىوَُ  َرَاَبىىة 
، 3المداَلة:] [، وريا  دا على أ  كفارة الظمىار ال تلىعم بىالقوا خاصىة حتىى  نيىم اليمىا العىَو

 "وريا حر  مشكل اختلف الناس فيه على أاواا سبعة.
فايي  حتيي  ننضيي  :  نييِا نييةه  هيي  أن كفييفر  الظهييفر ق وهيي   بييفلقجه خ-رحمييع ه-يقييجه المؤلييف 
نِا خالف    العجد الِي نِكر  المؤلف  ه  سيبع  أ يجاه، ل ي  ليج أن شخً يف  يعن  ل هف العجد، 
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نيي  ميي   ق طهييه نيي  ميي  قه  الظهييفر ال ييالق   ، اسييتمر  هيي  ظهييفر  مييف  ييفد ميي  امرأوييع ظييفنر
نيِا ال يال  أنيف  هيت  ،أ جد  ق أكفر  ق أطهه ق  فه:لج سب    ال الق  ر ن  ي  ال الق عقهم

غ ير  لي    ق   يف  خير  الميرأ   لي  أ ي    هي  العيجد  لي ل  أكفير  لي  أ يجد   أرسهتع خالص...
ل  ننظير أرععي  أشيهر، ج حكميع المي    المراد بفلعجد، وبق  ح نئِ معهق   ذلك م  األ جاه الت     

جع ممني يط ل نيع يمه   هف ني  ي يط أ  ق يل  ننظر أرعع  أشهر لتمر  ه ع مة  يعرف أ  ج ل   الم
ميي  الييجت  حتيي  يكفيير ننييف، أ  ميي  قه  نييِا القييجه أق ي ييط حتيي  يكفيير   كييجن يمهيي  أرععيي  أشييهر 

ييجاهن   ع برسييبعي  النيف   ...فرظيليج طهيب مههي ، طهيب  ن  منيع  ون  فد كفير   يفد  إق وفسي 
 حهيفل ي  ليج   أ  ق وسيتره ،    مف نج افلح، ن  نِ  المرأ  وسيتره  تيه ر بي  ل سيتمر معهيف

ل يي  الميية  التيي  يمكيي  أن يمهيي  ل نظيير  يي  أميير ،  ...مروب يي  بعقيية الن ييفح الظهييفر كههييف   اإلنييال 
  ك ف وقةر 
 .فينظر ةيار م اَدو   كا  ظمر ابقدره  نظر لماذا تريد المدة، الْالب: 

 هيف حتي  يكفير،  إن يقير أ جه ليع، ق يجيعكظهير أمي  هي ِّ  أطهه نيِ  ال همي   يفه ل   تيع: أنيت ق،
سيت    أ  الميرأ  نيِ  وسيتره أن أ يِه ميف أست    أن أكفر أ  ق أنظر    أمجري ن  سطأنف   فه:

هر ل يي  نييِا مييف   ييع ورةنيية حييةد بييفلنص أرععيي  أشيينييال  اإلأنظيير  يي  أمييري.  ...أرييية أنأ ييِه كففر 
  ييي   يقرنيييجن ن مؤدانيييف ميييؤدى ال مييي    ليييِلك فل م  ، بف تبيييفر أبييي ...  هيييف شيييبعميييف و جن  ع نييي  أشيييب

نيييال  ظهيييفر  اإلال ييي   بييية الهيييفدي، اكميييف  عييي  يميييفن معهيييف ر  اإلنيييال   ععضيييه  يجعييي  األالظهيييف
 لجم  .   ال ففر   األيمفن، له    ا

 :......طالب
 .حت   ذا حهف أق ي ط ه  تع م هًقف نِا من ر

 :.........طالب
 منييع ق نهيي   نيي  نهيي   ميي  الظهييفر ال ييالق  ذا ليي  يكفيير  .أنييف أرييية حيية  فايي   يي  نييِ  المسييطل  ،ق

 طالق  تبق  المرأ  معهق ، يقجه: أنف ل  أكفر حت  أنظر    أمري.
 :.....طالب

نيي  مييف بفنييت منييع ل يي  ق يجييجه أن يقرعهييف حتيي  يكفيير، كييفلمري  الييِي بييع  ،رثييع ن وييج   نعيي  و
نيي  نتييرا نييِا  ليي  العييرف   رييةد بفلج ييت ق يجييجه لييع أن يقرعهييف حتيي  ي ييف . مييرم معييةي ميي اًل 

مرد ذلك اق تهفد القفض  أ  يقفه م  أ رإ األش ف  م  المن يجص  ه يع بيع    بع  الِي وتضرر
 اإلنال ، لعهع يطو     كال  المؤلف ش   ي  ر  ل ع.

اختلف الناس فيه على أاواا سبعة: األوا أنه العىعم علىى الىومء ورىو مشىمور اىوا العىراايين "
ا  عىوَا وإ  لىم يعىعم لىم يكىن أبر حنيفىة وأصىحابه، وروع عىن مالىَ فىْ  عىعم علىى وطأرىا كى

الثانر: الععم علىى ا مسىاب بعىد التظىارر منمىا، االىه مالىَ. الثالى : العىعم عليممىا ورىو  ا.عوَ  
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م  ُثىمَّ } :-عىع ولىل-، ااا مالَ فىر اىوا هللا موطئهاوا مالَ فر  ىن ننَِّسىاهنمن ُروَ  من َوالَّىين َن ُيَظىارن
وَ  لنَمىىا َاىىاُلو  ثىىم يدمىىف علىىى  ،ر ذلىىَ أ  يظىىارر الرلىىل مىىن امرأتىىهاىىاا: سىىمعت أ  تفسىىي {اَيُعىىوَُ

اصابتما وإمسىاهما، فىْ  ألمىف علىى ذلىَ فقىد ولبىت عليىه الكفىارة، وإ  طلقمىا ولىم يدمىف بعىد 
ااا مالَ: وإ  تعولما بعد ذلَ لم يمسما  تظارره منما على امساهما وإصابتما فال كفارة عليه.

 "حتى يكفر كفارة التظارر.
نيِا حكميع  :ف ه نِ  المة   ل  يكفر   سخت منع  ت   ت ثي  طهقيت،  يفه وج ،لج ضرعت لع مة 

 ليج ق ة أن يكفر نع    مهر أ  يقجه: ق ة أن يكفر  خ ب ،   حك  ال الق البفِ  وعجد  ل ع بعقة، 
  اإلمسيفا،  ال فلي  الع    ه  الجت ،  ال فن  أنع العي    هي: رت بعة  غ ر . اآلن القجه األ هن 

لييج ا ترضيينف أن نييِا المظييفنر  نيي  ، ق نييرد ق يمكيي  أن نييِنب  ييجه األ ه أنييع ق  .العيي    ه همييف
نعي  اليِي  ي ط،  مت       ه  اإلمسفا  ذا كفن ق ي ط وه مع كففر ،  عه  نِا أي األ جاه أ لي  

القييجه الميير ح الييِي ي ييم  ميي  ي ييط  ميي  ق ي ييط،  ترريمهييف  ه ييع  .ي ييم  ميي  ي ييط  ميي  ق ي ييط
 ِلك  ة  الجت ، نِا المق جد    الظهفر الق ة األ ه؛ ورريمهف  ه يع ق سيفِر كظهر أمع نرية 

اقنتفيييفع كيييِا ليييج حرمهيييف كظهييير أختيييع مييي اًل  هيييج ننتفييي  مييي  أختيييع، ننتفييي  مييي  أميييع ب  ييير اليييجت . 
 مق يجد  ح نمييف ظييفنر الييجت  ح نمييف شييبههف بطمييع أ  أختييع أ   نتييع ألن لييع أن ننتفيي  ب  يير الييجت ، 

  بهييع العقيية   يية  قيية، ل يي   ،ب ع مييف يريير   ه ييع  هيي  التط  يية الييِي نييج الييجت  فلمق ييجد ميي  الت يي
أ   ، راد  اليجت  يعني  فلجت  ق شيك أن ليع أثير  ،نف الِي    ذننع  نج يظفنر الجت المق جد ن

 هييج ح نمييف شييبههف ي ييبههف ميي  نييِ   ،العيي    هيي  الييجت  لييع أثيير  يي  أايي  العقيية،  قيية ن يي  الظهييفر
ميي   م يي    ييج  اقنتفييفع، ألنييع يسييجع لييع أن ننتفيي  ميي  أمييع، ننتفيي  ميي  أختييع،  الر   يي  ق الت ييب ع

ننتفيي  ميي   نتييع ب  يير الييجت .  ف تبييفر الييجت  ميي  نييِ  الر   يي  ألنييع نييج البف يي   هيي  نييِا ال ييال ، 
   هي   يجه األك ير أنيع العي    هي ي   نج النفن   ه  نِا ال ال ،  لِلك  فه  م  مي  أني  العهي  

  هيي ِّ  نيي   أن يقييجه ل   تييع: أنييت نيي  نت ييجر ميي   يعنيي  ، هييع شييبههف بطمييعالييجت  الييِي ميي  أ
بع يية  ييًةا  ق  ذا كييفن ذننييع خييفل  ميي  كيي  شيي    يرييية أن يريير  نييِ  المييرأ   هيي    كظهيير أميي  

شيخص  يف  يسيطه ننيف  قيفه: ح ي  نقيف    ني   يعني نفسع،  ج ية أن أشية ميف   ية نيِ  ال همي . 
 يف  بكي  ميف كظهير أمي     ،  هي ِّ طفله، بيفِ طفله، طفله،  ن اع   ن   ع   ه  ت ،  قهت: أنت  

ي هيه  هي     رق     أن ي هه  ب  أن يظفنر  عي   أن يظيفنر  بي  أن .ورتمهع ال  غ م   راق
ألنهييف  فكظهيير أميي ؛ الظهييفر مييف اييفدف مج عيي طييفله، طييفله، طييفله،  هيي ِّ  مييف سيي طو .  ييفه: أنييت

نهيف ثي  إن كفنيت الر ع ي  ه  ي ، ل ي   ذا      طهقت منيع  هي  ميف سي طو  وف ي    ن شيف  ه وعيفل
ظفنر منهف نِا ق  شكفه   ع أنع ق يق ،  الخالف   مف  ذا كفنت ر ع   ني  نهرقهيف ظهيفر   ني  

 نهرقهف طالق ثفن   ل  نتخههع ر ع  مف دامت    العة  
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  هيي  الييجت القييجه األ ه: العيي   نييِ  مسييطل  يييطو   ن شييف  ه ذكرنييف، ل يي  مييف هلنييف  يي  األ ييجاه: 
 ييوذا نظرنييف  ليي  أن البف يي   النييفن   هيي  الظهييفر نييج  . ال فليي : العيي    ه همييف  ال ييفن : اإلمسييفا

الجت ، ألنع نيج   يع الت يب ع بيفأل  أميف ميف  يةا  مي  سيفِر   يج  اقنتفيفع   جيجه ليع أن ننتفي  مي  
 رنييف  ق بييفلجت  ه  يي    ييال  ق وفتييرق ال   يي   يي  غ عميي  أختييع، ميي   نتييع بريية د مييف أبفحيي أمييع،

 هي  اليجت  ألنيع نيج اليِي بع يع  هي   طيالق نيِ    نيع العي  م  المررميفت.  ذا قحظنيف نيِا  هنيف 
    هييي  اإلمسيييفا أ ييي  مييي  أن يكيييجن العييي  هنيييفممييي  يظيييفنر مييي  ق ي يييط، ال همييي ،  إذا قحظنيييف أن 

هييي  ط يييب مييي   ييي    هييي  اليييجت  نييي  نيييج  يييفه    .  ل  ييير    كيييجن العييي    هييي  اإلمسيييفاجت  ألهييي
 يعنيي ق    مميي  ي يط ني  نييج  يفه   هيي  اليجت  أ اإلمسيفا أ  ق   مي   يي    هي  اإلمسييفا  نيج

بفلفع  الاله   حمهتع ال هج   ن  نج نه      األ ه د ن ال فن ، ل   ن  م  قه  نِا نِا أ  ق 
  ليي  أن ي ييط  ليي ل  يي  ن تييع أن يسييتمر كميي  طهييه امرأوييع  احيية ، طهقيي   احيية   رمهتييع  ييج  ال ييهج 

 ي  ن تيع أن يسيتمر ل ي  ميف ايبر  لي لر عي ، ل ي   ميف وعتبير  أ وعتبر ر ع  نِ   ه  أن ي ط، 
أمييف  ال ييهج ،  هيي ل ميي  قه  الييجت  اإلمسييفا،  ليي ل ميي  قه  اإلمسييفا الييجت .  ييوذا  هنييف  معنييف 

   نهمف    القجه ال فل    مك  أن يكجن نِا نج المتجع.
 :......طالب

 . جد، ق نه   لع ظهفر  يه مع كففر ألن   ع ال بع ننف غ ر مج 
ا. ها، االالقوا الرابف أنه الومء نفسه فْ  لم يْأ لم يكن عوَ  "  "الحسن ومالَ أيي 

 ي  ق وسيتمر ه  ي   لهيف أحكيف  ال   ي   ل يعني  ذا أمسكهف      تع لهخةم  م  غ ر  طيط،  يعن 
ف   ق كفيفر   ه يع نيِا مي  قه  يقيجه ميف ي ي ني   مي  المسيطل  أايالً عي ط حت  يكفير  نيِا يخير  ال

 وجب   ع ال ففر . ،رنِا القجه  نج من ر م  القجه  ه  
الخىىام : واىىاا ا مىىام الشىىافعر ر ىىر هللا عنىىه رىىو أ  يمسىىكما  ولىىة بعىىد الظمىىار مىىف القىىدرة "

علىىى الْىىالن، ألنىىه لمىىا ظىىارر اَىىد التحىىريم فىىْ  وصىىل بىىه الْىىالن فقىىد لىىرع علىىى خىىال  مىىا 
تحىريم وال كفىىارة عليىىه، وإ  أمسىىَ عىن الْىىالن فقىىد عىىاَ الىى مىىا كىىا  عليىىه ابتىدأه مىىن ايقىىا  ال
 "فتدب عليه الكفارة.

 ن أردف الظهيييفر بيييفل الق يقيييجه: ق شييي    ه يييع،  إن أمسيييكهف  ييي    يييت نيييتمك    يييع مييي   يعنييي 
 ال الق  عه ع ال ففر .

لقىاهلين بمىيا أنىه ال الساَس: أ  الظمار  ولب تحريم ا ال  رفعه اال الكفارة، ومعنى العَو عند ا"
يستبيح وطأرا اال بكفارة يقدمما، االه أبو حنيفة وأصحابه واللي  بن سعد. السىابف: رىو تكريىر 

 "الظمار بلفظه ورو اوا أرل الظارر النافيين للقياس.
 ذا كيرر  ثفن ي   يفد  لي  ميف  فليع  يعني  ،(ثي  يعيجد ن لميف  يفلجا)ظفنر الهفظ  ة يرتج بع لهِا القجه 

عن  أنع كرر  ثفن   وه مع ال ففر   إق  ال  نِا كال  سه    نج ظيفنر الهفيظ،  ليِلك نيج  يجه أ ق بم
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معنييف  أننييف نتيي ح لييع أن يظييفنر   نييِا ميي  ح يي  الهفييظ متجييع، ل يي  ميي  ح يي  المعنيي  .أنيي  الظييفنر
 ق وه ميع ال فيفر   ق ثفن    نِا القجه من ر  ه ر كمف    النص،    ف يمكي  مي  الظهيفر ثفن ي   

لييج اسييتمر مييف  ييفد لمييف  ييفه  ق كييرر    ذا،  نيي   يي    ييجإ ال فييفر  ومكيي   لييع ميي  أن يظييفنر ثفن يي  
ثفن    معنف  أن ه  تع  ق نه مع ش     م   الق ص الت  مرت  نف    أسبفإ الن  ه لي ل   يع 

 مي اًل   يجع ال يالق  ي  الري   يعني أنع مف أمير بفل فيفر  حتي  ظيفنر ثفن ي . ننيفا مالحيظ د  قي  
مير  » الجميفن ر  هي  أنيع يقي   ي  الري   ل ي   ذا نظرنيف  لي    ي   ي   مير ، م   ية    ج يع 

نيِا أننيف  ذا ني  معني  . «حتي  و هير ثي  وري   ثي  و هير» ألنع طهقهف  ي  الري  ، « ه را عهف
  يي   مييرا يي    يي   نفييِنف ال ييالق  يي  الريي   ذا  .نفييِنف ال ييالق  يي  الريي   اييفر طهقيي   احيية 

حتيي  و هيير ثيي  وريي   ثيي  » :ل يي   ذا أمرنييف  بومسييفكهف كمييف  ييف   يي  اليينص  احيية ،اييفر طهقيي  
نتبييع  ،  ذا أ  عنييف األ ليي  التيي   يي  الريي   معنييف  أننييف  هيي  مقتضيي  اليينص نه مييع   فن يي .«و هيير

 ي   مير  نيرى أنهيف الم   نيِا؛  ذا أ  عنيف ال يالق  ي  الري   كميف نيج  يجه  ميفن ر أني  العهي    
 ني  و يرار ال يالق مي  مقفاية  لي   أمرنيف  بفإلمسيفا ل  هيه ثفن ي ، حسبت  ه ع،  وننف حسبنف األ

 فمي    يجهنع     النفل شي    .يقجه: أن ال الق ق يق     الر   هِا يقجي  جه م    ال رع
ظ  هنيف أن ال يرع ق أن  العه   األِم  األرعع   أوبيف ه  أن كهيع يقي ، ل ي   ذا نظرنيف  لي  نيِا المهري

ن  مير  أن الري   األ ه لقهنيف أن ال يرع ييطمر الق،  لج  هنف  ج ج ع    ا ر ال  نت جف  ل  و 
قشيك أن م ي  ، ثي  ي هيه ثفن ي   ن شيف  ثي  و هير ،ا حتي  وري  ي هه ثفن  ، ألنع أمير  بفإلمسيف

نِا ال ال   ارد  ه   جه الجمهجر، نرد  ه   جله ،  عه   جه الظفنري  النيف     لهق يف  يقجليجن: 
مِكجر أن يعجد لمف  فه كمف نيج نيص اآليي ،  اليِي  يفه: ني   ه يع كظهير أميع، أن معن  العجد ال

 وذا  فد لمف  فه ثفن   وه مع ال ففر  أمف  ذا ل  يعة لمف  فه  ونيع ق كفيفر   ه يع. ط يب  يفد لميف  يفه 
ط يب  يفد  .هف مي  د ن و ف ير  ي  المير  األ لي بعة أن مسهف،  ه  كال  الظفنري  أنع ليع أن يمسي

ط بمقتضيي  نييِا القييجه فييفر  ميي   بيي  أن نتمفسييف  هييع أن ي ييبعيية أن مسييهف، مييفدا  مييف  ه ييع ك لمييف  ييفه
حتي  يكيرر الظهيفر ثفن ي   يوذا كيرر   نيةن  ألنع مف  فد ثفن   لمف  فه م  الظهيفر، ميف  ه يع شي  

  نِا القجه ل ل ب   . الظهفر ثفن    عه ع كففر ، وه المستعفن.
ظه وريا اوا أرل الظارر النافيين للقياس، اىالوا: اذا كىرر اللفى  السابف: رو تكرير الظمار بلف"

، وإ  لم يكرر فلي  بعَو ويسند ذلَ الى بكير بن األشىد وأبىر العا ليىة وأبىر بالظمار فمو العَو
ا ورو اوا ال وَ  }راء، وااا أبو العالية: وظىارر اييىة يشىمد لىه ألنىه اىاا: فحنيفة أيي  ُثىمَّ َيُعىوَُ

وروع علر بن أبر طلحة عن بىن عبىاس فىر اولىه عىع ولىل:  .أي الى اوا ما االوا {لنَما َااُلوا
وَ  لنَما َاىاُلوا} م  ُثمَّ َيُعوَُ ُروَ  منن ننَِّساهنمن علىر كظمىر أمىر،  رىو أ  يقىوا لمىا: أنىت {َوالَّين َن ُيَظارن

ا بأنىه اىاا بىن العربىر: فأمىا القىو .سىت تحىل لىه حتىى يكفىر كفىارة الظمىارفْذا ااا لمىا ذلىَ فلي
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العَو الى لف  الظمار فمو باطل اْع ا ال يَح عن بكير، وإنما يشبه أ  يكو  من لمالىة َاَو 
 "وأشياعه.

 هيي ه   يي  مجاضيي  ميي  كتبييع،   طمجر بعظييفِ   شيينبيي رمييج  يي  العرعيي   الظفنرييي ، امعيير ف مييف  يي   
نيييِا   غ رنيييف مييي  مؤلففويييع،  م ييي  فرضييي  األحيييجذي  شيييبهه  بيييفلرم ر  ييي  مجاضييي  مييي  كتبيييع  ييي  

 هييي   ق تميييفد ل يييف  الق يييف  اأن  جن مييي   هفلييي  دا د  أشييي ف ع، ق شيييكالت ييين    نميييف ي يييبع أن يكييي
ظجانر الن جص م  غ ر ا تبفر لمعفن هف نِا ق شك أنع أ  عه    مف أ  عه     بعي  المسيفِ  

عظي   الت   ية و يجن م يفر اسيته ا   ونيةر  هيؤق  العهميف ، ل ي  نبقي  أنهي  مي  أني  العهي    نيةن  و
لهن جص   عفمهجن ك  رن  م  العهمف   ق أنه  أبعة    مجا ق  األِمي  اليِن  نتفقيجن  هي  النظير 

  ل  معفن  الن جص  يق سجن األشبف   النظفِر  ير هجن الفر ع  ه  األاجه.
 ..".واد رويت اَص المتظاررين"

 سبب ن  ه السجر . الِن  ن     الرق ق  يعن المتظفنري  
ىا فىْ  المعنىى  نقيىه أل  هللا تعىالى  ولي  فر ذكر" الكفارة عليمم ذكر لعَو القوا منمم، وأيي 

: اذا أعىد  القىوا المحىرم والسىبب المحظىور نكر من القوا و ور، فكيف يقاا لىهوصفه بأنه م
ولبت عليَ الكفارة، ورىيا ال يعقىل، أال تىرع أ  كىل سىبب  ولىب الكفىارة ال تشىترم فيىه ا عىاَة 

الت: اوله يشبه أ  يكو  من لمالة َاَو وأشياعه حمل منه  .غيرهصوم أو من اتل ووطأ فر 
عليه، واد ااا بقوا َاَو من ذكرناه عنمم وأما اوا الشافعر بأنه ترب الْالن مف القدرة عليىه 

 "األوا: أنه ااا ثم وريا بظارره يقتير التراخر. فينقيه ثالثة أمور أمما :
 شر  بفل الق،  وذا وركع م  القةر   ه ع ل مع أن يكفر. مقتض   جه ال ف ع  أنع نرد ع مبف

و َ } :الثانر: أ  اوله تعالى" يقتيىر ولىَو فعىل مىن لمىة ومىرور العمىا  لىي  بفعىل  {ُثمَّ َيُعوَُ
 منه. 

الثال : أ  الْىالن الرلعىر ال  نىافر البقىاء علىى الملىَ فلىم يسىقظ حكىم الظمىار كىا  الء، فىْ  
سىىكما اذ ال يَىىح امسىىاب األم بالنكىىاع، ورىىيا عمىىدة أرىىل مىىا وراء فىىْذا رلرىىا كىىاألم لىىم يم :ايىىل
 "النمر.
 م  أن  العه . يعن 
النا: اذا ععم على خال  ما ااا ورلرا خال  األم، كفر وعاَ الى أرله وتحقيق رىيا القىوا أ  "

الععم اوا نفسر، وريا رلىل اىاا اىوال  ااتيىى التحليىل ورىو النكىاع، واىاا اىوال  ااتيىى التحىريم 
بتىداء عقىد أل  العقىد بىان ورو الظمار، ثم عاَ لما ااا ورو التحليل، وال يَىح أ  يكىو  منىه ا

اال أنه اوا ععم يخالف ما اعتقده وااله فر نفسه من الظمار اليي أخبر عنىه بقولىه:  فلم  بق
ىا}علىى كظمىر أمىر، وإذا كىا  ذلىَ كفىر وعىاَ الىى أرلىه لقولىه:  أنت ىلن َأ  َ َتَماسَّ ورىيا  .{منِّىن َاب 

 ".تفسير بالغ فر فنه
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خرنييف، ألن  بهييع الخييفطر    معيير ف أنييع ميي  مراوييب الق يية  نييج العيي    نييج أنييع  ييجه نفسيي ، العيي  
ميف  يةا  نيِا كهيع ق  . الهف ل ث  حيةن  الينفل ثي  الهي  ثي  العي  ،  خرنيف العي    عيع وقي  المؤاخيِ 

متيع ال فيفر . ميف يقيفه: وه أن نيِا أمف الع     ع مؤاخِ   يتروب  ه ع أحكف ،  يوذا  ي   ل   .مؤاخِ 
مراويب الق ية خميل  نيف ل  ...  خيفطر   .و ه   مف  ع  نِا داخ     حيةن  الينفل، قمف الع   

  .نه ع ن    ع    كههف ر عت ...  ق األخ ر  ف ع األخِ  ة   عف  رةن  النفل  فستمعف
المقتيجه  يفه   هي   « المقتيجه  ي  النيفر ذا التق  المسهمفن بس فهمف،  فلقفو  »،  فلع   نؤاخِ  ه ع

القيجه النفسي   نميف ن بتيع  ت  افحبع   ؤاخِ بفلع  ،  م  نِ  الر     ألن  جلع: الع    جه نفس ، 
القيجه  ،  أنع نج األا     ال ال   أميف القيجه بفلهسيفن  هيج دل ي   ه يع  وعب ير  نيع، نيِاشعري األ

نفسييع كالًمييف   بيير ميير ًرا نكييِا، نييِا خييفطر  ن  ل يي   ذا ه ر  يي ، معيير ف ب النييع كمييف نييج مقييرر
 ق التنف ييِ  الفعيي   ونييع نييج الهيي ،  إن ليي  نبييه و ييرر نييف ل،  إن وييردد ح يي  نفييل،  إن  رنييع بييوراد 

  يعية حق قي ،  ذا  ي   ألن العي   نِا نج الع   الِي   ع المؤاخيِ .  يوذا  ي    قية  يفد حكًميف  إن لي
بمجيرد  فالتنف ِ،  هج مؤاخيِ  ه يع  ته ميع ال فيفر   بي  أن يمسيهخر مراوب الق ة الت  ق نه هف  ق  

 الع  .
ىىن } :الثانيىىة: اىىاا بعىىا أرىىل التأويىىل، اييىىة فيمىىا تقىىديم وتىىأخير والمعنىىى" ُروَ  من َوالَّىىين َن ُيَظىىارن

و َ  م  ُثمَّ َيُعىوَُ الىى مىا كىانوا عليىه مىن الدمىا  فتحريىر رابىة لمىا اىالوا أي فعلىيمم تحريىر  {ننَِّساهنمن
لما االوا متعلق بالمحيو  اليي رو خبر االبتداء ورو  :رابة من ألل ما االوا، فالدار فر اوله

 "عليمم، االه األخفش.
كميف  يفه أني  الظيفنر،  إنميف نيج العيجد ال ففر   العجد لي ل  لي  ميف  يفلجا  يكجن القجه سبب، سبب 

 نِ  الجمه  المررم .   أا   طالق  ع   الترري  بع  الِي نج   ع ال بلهجمفع الِي   
و  الى  ،وااا العلاج: المعنى" اراَة الدما  من ألل ما االوا، وايل المعنى الي ن كىانوا ثم يعَو

و  لما كانوا االوه فر الدارلية فر ا سىالم، فكفىارة  ،الدارليةيظمرو  من نساهمم فر  ثم يعَو
 "من عاَ أ  يحرر رابة.

هفييظ ل يينه  كييفنجا يفعهجنييع  يي  الجفنه يي   ييوذا كييرر    يي  نييِا  ريييب ميي   ييجه الظفنرييي ، أن و ييرار ال
اإلسيييال   ونيييع وه ميييع ال فيييفر ، نيييج  يييجه كيييفنجا ي هقجنيييع  ييي  الجفنه ييي ،  تهييي   ال فيييفر  لمييي  كيييرر   ييي  

 اإلسال   لج مر   احة  ألنع  فد لمف  فلع    الجفنه     ِا   ع بعة.
 "الوه ويريدو  الوات.ااا الفراء: الالم بمعنى عن، والمعنى ثم  رلعو  عما ا"

ر ي   ل يع، لميف  يفلجا: اليال  بمعني   يعني نر عجن، كمف وقجه:  فد  يالن  لي   هية   يعن ث  يعجد ن 
 نر عجن  مف  فلجا. يعن    
ي َرىَداَنا }: واحد، والالم وإلى  تعاابا ، اىااوااا األخفش: لما االوا وإلى ما االوا " ىُد َنَّن الَّىين ال َحم 

يمن }: وااا {لنَمَيا َرامن ال َدحن  ".{َفار ُدوُرم  انَلى صن
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 .  ل ي الال   مر  ي نِا مر    ةِّى الفع    يعن
َحى َلَما} ا:واا" ََ َأو  َر انَلى ُنوع  }: وااا {بنَأ َّ َربَّ  ".{َوُأوحن

 ةه  ه  أنهمف نتعف بفن.    الفع  أ ح  مر  بفلال   مر  بول ى عة
يىرُ }: اولىه تعىالى الثالثة:" رن أي فعليىه اعتىان رابىة، يقىاا: حررتىه أي لعلتىه حىرا. ثىم  { َرَاَبىة  َفَتح 

مالمىىىا اسىىىالمما عنىىىد مالىىىَ رىىىيه الرابىىىة يدىىىب أ  تكىىىو  كاملىىىة سىىىليمة مىىىن كىىىل عيىىىب، مىىىن ك
 " .والشافعر

حن ف  ق ي ترت   جأ  كمف نج ال طن    كففر  القت ،  لقجه الجمهجر أنع ق ة أن و جن مؤمن  يعن 
 ل نيييع   ييية  ييي   يييي  القتييي ،   ييي  مجاضييي  مييي  ال فيييفرات أطهيييه هيييه  ييي  نيييِااإليميييفن ألن الييينص أط

ِمَن   ) ِريُر َرَ َب   ُمؤ   مف  ةانف مي  ال فيفرات  يف  م هًقيف  مقتضي  القف ية   نية الجمهيجر أنيع  ذا  (َ َتر 
 نيف.اختهيف السيبب كميف ن ليج ونيع يرمي  الم هيه  هي  المق ية    اوفه الم هه مي  المق ية  ي  الركي ،

السيييجر .  هييي  كييي  حيييفه  م ييي  نيييِ    رحميييع ه ق نيييرى حمييي  الم هيييه  هييي  المق ييية  ييي  أ يييج حن فييي
الجمهييجر نيير ن أنهييف ق يية أن و ييجن مؤمنيي  ألن الق يية  ييف   يي  كفييفر  القتيي   الركيي   احيية كهييع  يي  

 إن اختهف السبب،  السبب ننيف نيج الظهيفر،  السيبب  اليجت   ي  نهيفر رمضيفن  ،اإل تفق  جإ 
األسييبفإ  .كفييفر  القتيي  نييج القتيي ،  السييبب  يي  كفييفر  ال ميي   نييج الرهييف نييج الييجت ،  السييبب  يي 

السييبب   رمهييجن الم هييه اختهفييت ل يي  الركيي   احيية،  ييفلجمهجر ننظيير ن  ليي  الركيي   ق يعتبيير ن 
ط ب مف ذكر   ة اإليمفن    ال ففرات كههيف،  كيرر  ي  كفيفر  القتي ، أق يكفي  لرمي   . ه  المق ة

قيييفه مييير   احييية   ييي  كفيييفر  القتييي   ترريييير ر بييي  مؤمنييي ،  يقيييفه  ييي  بق ييي  الم هيييه  هييي  المق ييية أن ي
ورييفد  يي  الركيي  لالالم هييه  هيي  المق يية  نييج ح نئييِ  يي  القتيي  يجييب حميي     تررييير ر بيي  المجاضيي 

هرظيع الرنف ي   نيج مهريظ  السبب، ل   لميف كيرر  ي  القتي  ثيالت ميرات  لي  نيِكر  ي  غ ير ،  ية ن
اليِي كيرر  ثيالت ميرات  ي  الينص ميف ذكير  ق   ت    كففر  القت  كرر ثالت مرا يعن ، د  ه  ًةا

،  يف   هيف ايفحبهف لميف  ي   بفألمي  :خيرى، ل ي   ي  الريةن  ميف ي ي ر  ل يع شفر     ال ففرات األ
أنيييت رسيييجه ه،  يييفه:  :ت فلييي « أنيييف  مييي  » ييي  السيييمف   يييفه:  ت فلييي «  ه أنييي  »ل عتقهيييف  يييفه: 

ةه  هيي  أن اإليمييفن شييرت  يي  ال فييفرات، ل يي  الرنف يي  يقجلييجن: مييف  هييِا نيي. « أ تقهييف  ونهييف مؤمنيي »
دا  كرر ثالت مرات  مف كرر  ق مر     غ رنف، نةه  ه  أن كففر  القت  لهف اخت فص، بمعني  
أنيييع أهنيييه نفًسيييف مؤمنييي  وعبييية ه  ييي    يييال  عه يييع أن يريييرر ر بييي  مؤمنييي  و مييي  حريتهيييف  وعبييية ه 

معييف  نييع  يي   يعنيي مييف نيي  م يي   بييفد  الريير   فد  الر  ييه نف  يي  كييفلنفل التيي  أهنقهييف، ألن  بيي
بطمجر س ة ،  ميف دا  أهنيه نفيل مؤمني  وعبية ه  بيفد  كفمهي   عه يع أن  قن  فلعك  ر م  األمجر 

نِا مي  وميف  بري  أنف مف رأنتع له  ل   أنف  ه  لسفنه  أورةت    .يعته ر ب  وعبة ه  بفد  كفمه 
  أ  أ  ق نهيت ، الرنف   أ  أ ج حن ف  رحمع ه مف نج يقه  م  شطن اإليمفن ق  المسطل ، أن وجه

ل   له  مالحظ د  ق  يجب ا تبفرنف،  ه  كي  حيفه  يجه الجمهيجر ، يجع  ال ف ر م   المسه ، ق
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نييج المعتميية  نييج ال يير ح  القف يية  مفشيي   معهيي  من بقيي  ومفًمييف،  ذا اوريية الم هييه ميي  المق يية  يي  
ق وجي أ الر بي   أنيع المير حختهف السيبب   يب حمي  الم هيه  هي  المق ية،  ليِا القيجه الرك   لج ا

  ذا ل  و   مؤمن .
 مييفمييف يجيي ع، أ يير    ر  ييه أ ميي يعنيي األميير ال ييفن  يجييب أن و ييجن كفمهيي  سييه م  ميي  كيي    ييب، 

طفي   تيهيع أ  يج ع    ذليك ال ي  ر  ،يستق   نفسع كفل ب ر مم  ن يكجن أ ن  ي ترت   يج ع 
معير ف  .ب أن و يجن كفمهي  سيه م  مي  كي    يبك  أ  غ ير ممكي    جليع: ثي  نيِ  الر بي  يجيمم

     ف  ال بع يجعهجن العبة بف تبفر سهع  نبيفع  ي يترى كيفلر جان، ني  نيج مهريه بيع أ  مهريه 
مسييه  لييع كفميي  النييج أ  ل سييت لييع كراميي  اإلنسييفن،    ،بفإلنسييفن، ليي ل معنيي  نييِا أنييع ليي ل بونسييفن

َنييف َقيية  َ لَ }الرقييجق  م  [، نييج ميينه  نييج مكيير  شييرً ف، ل يي   يي   ضييفيف اإللرييفق 70]اإلسييرا :{ َد َ  َ ِنيي  َكر 
 ييي  المسيييفِ  الفر  ييي  يسيييه جن م ييي  نيييِا المسيييهك  ييي    يييف  ال يييبع،  لييي ل  ييي  نيييِا مطخيييِ  هييي  

 ميته  الر يجان، ق نيِا ميف نيج اير حالمسهم   أنه  نهرقيجن الر  يه بيفلر جان  أن يمتهنجنيع كميف ي
ِن  نعيييرف الييي.  نرييي  حكيييف ، نيييِكر ن م ييي  نيييِا ال يييال   أ ييي  و ب يييه القجا ييية لتقريييير األل ييي  مييي

فلب اإلسال   كِا  ة يست مر ن م   نِا ال يال   نيِا ال يال  لي ل  نهتق جن ال قت  يبر جن    م
وع  ع م   هيف الر يجان أ  غ ير   مف د     ن مف يمك  أن وع   نِا الر  ه م   يعن ب ر ح. 

بقي  أنيع بسيبب العجي  ل ي  ن الرقيجق  ي  نيج  نسيفن ليع كفمي   اأ ةً مف ورر  الر جان، ق مع كر أ  ور
يقييجه: ثيي  نييِ  الر بيي  يجييب أن  .نييف  الييرق و ييف بييع، نفلييع مييف نفلييع ميي  م ييق  أ   االركميي  الييِي 

و جن كفمه  سه م  م  ك    ب؛ مقتض  نِا أن األ م  ق يعتيه  ي  الر بي ، األ ير  ميف يعتيه، 
لي ل بكفمي  سيه   مي  كي    يب.  ميفذا  ي  ال ي  ر اليِي لي  يكهيف  ألنيع يعته  حت  األ جر مف

  فل   ه  غ ر  نج   
 ننتف  بفلعته نتضرر.أن  ةه 
 :.......طالب

 نِا الجا ب
العه  م  األمجر الخمسي  أن  العته ننف كمف يقرر  يعن  نِا كهع منة إ يجب  ه ع، فق نِا م ق

وررييير ر بيي   يي  العتييه المنيية إ وعتييه امييرأو   كطنييك  :لر يي   هييف المييرأ   هيي  الن ييف ميي  ا التيي 
 مي  أ تيه ر ياًل كيفن   فكيع مي  النيفر،  مي  أ تيه اميرأو   كفنتيف   فكيع مي  »، ار اًل  احية أ تقت
 هيج أ تيه ر بي   ي  كفيفر  الظهيفر أ   ي  ، ف مي  الر ي   ي  نيِا الركي  يفلمرأ   هي  الن ي ،«النفر

يقفه لهف ر ب ، ر ب  مؤمن   و في   ي   مف يقفه  أ يقفه لهف ر ب  ن  كففر  القت  امرأ ، وررير ر ب  
 م   نِا،  فلجا ب غ ر المنة إ.

كالرابة فىر كفىارة القتىل. وعنىد أبىر حنيفىة وأصىحابه من كمالما اسالمما عند مالَ والشافعر، "
  "تدعي الكفارة ومن فيما شاهبة رن كالمكاتبة وغيررا.
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بقي  ميف  فال تفبي  الن يف،  ق ني اه ر  قينجيج  مكفوب  سيةد مي اًل مي  الرق ننف نف ص، مف دا  نِا 
أ ي  حن في   نية  ي    هيف شيفِب  حريي .  م ي  نيِ  وجي    ه ع درن ، ل     هف شفِب ،   هف شيفِب  رق 

 .ي  الجمهجر  نةن  ق وج  
، الرابعة: فْ  أعتق نَفر عبد ن فال يدعيه عندنا وال عند أبر حنيفىة. واىاا الشىافعر يدىع  "

دخلما ، وأل  الكفىارة بىالعتق طريقمىا المىاا فدىا  أ   ىدالعبد الواحىأل  نَف العبد ن فر معنى 
 ..."التبعيا والتدعيء كا طعام

 مف ي ح. مف ي ح  أ ل   لج ضر   ن ف  شفو    ي ح 
رنيُر َرَاَبىة  }وَليلنا اوله تعالى: " ورىيا االسىم عبىارة عىن شىخص واحىد، وبعىا الرابىة لىي   {َفَتح 
رابة، ولي  ذلَ مما  دخله التلفيق، أل  العباَة المتعلقة بالرابىة ال يقىوم النَىف مىن رابتىين ب

مقامما، أصىله اذا أشىترب رلىال  فىر أ ىحيتين، وألنىه لىو أمىر رللىين أ  يحدىا عنىه حدىة لىم 
يدع أ  يحج عنه واحد منمما نَفما كيلَ ريا، وألنه لو أوصى بأ  تشىترع رابىة فتعتىق عنىه 

 "يعتق عنه نَف عبد ن، كيلَ فر مسألتنا وبميا  بْل َليلمم. لم يدع أ 
  ل  المفه  طريقهف  ل ع  ترد  ه  ال ف ع  . نِ  كههف مردنف 

 :....طالب
 ل   ق ي ةق  ه ع أنع أ ته ر ب . ...مف ي ح أنع أ ته ر ب  ل  
 "فر الكفارة عندنا.  تدعع وا طعام وغيره ال "

ميي  شييهري   أ تييه ن ييف  أ  أطعيي  ثالثيي   مسييك    ايي  ط ييب لييج  ييفه  ايي  شييهر كميي   ييةه 
الجبييران  يي  هكييف   ه ميي  األنعييف   ه ييع  نييت د   ذا  ييفلجا  يي   يعنيي ، ى مييف يجييجه نييِا ق نتجيي   شييهر 

طخر  شييف  سييلبييجن  ليي ل  نيية   ق  نييت مخييفم، يخر هييف  يخيير  شييفو   أ    ييري  درنًمييف،  ييفه: 
ألنع ننفا  هي  التخ  ير   فثالث   مسك ن  ع  يكجن م   نِ  أن ي ج  شهر  ي    ر  دران   ن

 ننف  ه  الترو ب،  فلع ري  درن  بم فب  ال فو  ،  نة مي  يقيجه بيو  ا  م ي  ذليك،  األك ير  هي  
 أنع ق يج أ  نمف يخر  شفو   أ    ري  درنًمف.

ىىا}الخامسىىة: اولىىه تعىىالى: " ىىلن َأ   َ َتَماسَّ ىىن  َاب  ومء ابىىل أي يدامعمىىا فىىال يدىىو  للمظىىارر الىى {من
التكفير، فْ  لامعما ابل التكفير أثم وعَى وال يسقظ عنه التكفير وحكر عن مدارىد: أنىه اذا 

 "وطئ ابل أ  يشر  فر التكفير لعمته كفارة أخرع.
يم ًنييف أق يفعيي   فرمضييفن أ  حهيي  طييط  يي  نهييفر يعنيي كمييف  ذا كييرر المج ييب له فييفر  بعيية الت ف يير، 

أق يفعي  ثي   عي   كيرر نيِا الرهيف  حني    يع ميراًرا،  ن كفير  كِا ث   عهيع، ثي  حهيف يم ًنيف أخيرى 
ننيف يقيجه:  . لي  و ف يع  احية  مي  بيفإ التيةاخ    األ ل  ل متع كفيفر  ثفن ي   إن لي  يكفير  ي  األ

رو بيع اكففر  لمف  يعن  ب  أن ي رع    الت ف ر ل متع كففر  أخرى   طئ   مجفنة أنع  ذا   حك 
لهظهيفر األ ه،  لي ل ليع  ق كفيفر   احية ، ل ي   ن مسيهف  بي  الت ف ير كففر   . مف ن م  المرظجر
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ة    ه يع  ي  مس سيهف   ففر  لهِا المس ل كففر  أخرى،   فم  أن  العه   ه  أنهف و ف  كففر   احي
 مخفلف  اآلي   ه ع التجع   اقست ففر.ل ب  الت ف ر 

ولىب ، أل  هللا تعىالى أمه شرء أصالمار تسقظ عنه وال  لع وعن غيره: أ  الكفارة الوالبة بالظ"
 ..."الكفارة وأمر

 نيِا القيجه   ع كففرو    ذا مسهف  بي  أن يكفير ه :مجفنة يقجه. نِا  جه مقف   لقجه مجفنة يعن 
ميف ننفي ،  يفت مرهيع  يعني يقجه مف  ه ع ش   أااًل ألن الت ف ر مرهع  ب  المسي ل   يفت مرهيع 

ال فييفر ،  بيي  أن نتمفسييف،  ح يي  المسيي ل   ييفت   ييت ألن ميي  شييرت ايير  ال فييفر  أن و ييجن ميي  
رو يب المرظيجر اوه ميع ال فيفر   ق وسيقن  نيع  إن  الجمهجر  ه  أنيع ، نِا    مقف    جه مجفنة

 . اإل الع ، اقست ففر ،   مخفلف  اآلي   ه ع التجع 
  واتمىىا. فىىافىىْذا أخررىىا حتىىى مىى  فقىىد أل  هللا تعىىالى أولىىب الكفىىارة وأمىىر بمىىا ابىىل المسىىي ، "

، ويىأتر بمىا ايىاء اثما فلم يكن ذلَ مسقْا للكفىارة ، ألنه بوطئه ارتكبوالَحيح ثبو  الكفارة
صىلى هللا عليىه -وفر حد   أوس بن الَامت لما أخبر النبىر  هما لو أخر الَالة عن واتما.

أو  ،أو الَىوم ،بأنىه وطىئ امرأتىه أمىره بالكفىارة. ورىيا نىص وسىواء كانىت كفىارة بىالعتق -وسلم
 ".رته با طعام لا  أ  يْأ ثم يْعما طعام. وااا أبو حنيفة : ا  كانت كفا

  ي  ال ي ف ، نيص  هي  ذليك  ي  العتيه  . ب  أن نتمفسفم  ألنع ل  ننص    اإلطعف   ه   جلع 
ميف ويرا  يرف أن الركي  يختهيف ل بي  أن نتمفسيف،  ي  مي  نيص  هي  أنيع   يعل      اإلطعف  ميف  

  ه  أنع  ذا كفنت ال ففر  بفإلطعف   فه أن ي ط  ب  أن يكفر. أ   حن ف  مؤ ه نِا 
الحسىن  هالقبلىة والمباشىرة والتلىيذ فىال يحىرم فىر اىوا أهثىر العلمىاء. واالى نفأما غير الىومء مى"

 "وسفيا .
نع ،     جه أك ر العهمف  ل   م  نرى أن العجد المراد بع اإلمسفا، اإلمسفا اليِي نبي ح ليع نيِ  

ك أن مف ذكر م  القبه   المبفشر   التهِذ يقيجه:  يال يرير  لقيجه العهميف  اليِي نيرى أن المرأ ،  ق ش
العجد نج اإلمسفا  هِ  مي    يج  اإلمسيفا،  مي  ليجاه  اإلمسيفا  ذ ق يجيجه ليع أن نتهيِذ أ  ي يط 
أ  نبفشر  ل ل    ن تع  مسفكهف، كم  طهه امرأوع  لي ل  ي  ن تيع أن نرا عهيف، ني  يجيجه ليع أن 

 ل ل لع ذلك. هف أ  نبفشرنف يقبه
 :........طالب

مي   بي  )،  ي  ال ي ف  (مي   بي  أن نتمفسيف) ن كفنت كففر  بوطعف   يفه،   ههيف اآليي   ي  العتيه 
  لج كفن نِا الق ة م هجًعف لِكر كمف ذكر. (م   ب  أن نتمفسف)،    اإلطعف  مف   ع (أن نتمفسف

لشىافعر. وايىل: وكىل ذلىَ محىرم وكىل معىانر الحسن وسفيا ، ورو الَحيح من ميرب ا هواال"
 . واد تقدم.المسي ، ورو اوا مالَ وأحد اولر الشافعر
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ْمرو  بىىه  {َذلنُكىىم  ُتوَعُظىىوَ  بنىىهن }: الساَسىىة: اولىىه تعىىالى َمُلىىوَ  َخبنيىىر  }أي تىى ُ بنَمىىا َتع  مىىن  {َوَّللاَّ
  التكفير وغيره.

 ..."شد د الحالة اليماما اال أنه السابعة: من لم يدد الرابة وال ثمنما، أو كا  مالكا ل
ع ر ييي  ق يخييية  نفسييي .بييي ،  مرتيييف  حف ييي  مفسييي   لييي  الخةمييي ق يمكييي  أن يسيييت ن   ييي  نيييِ  الر 
 بية يخةميع، ني  نهي   بو تف يع  أ  يقيفه أن نيِا مي  حجاِجيع   ظفنر م  ه  تع   نة  م  يخةمع

 األاه     نتق   ل  ال  ف  
ا وال يدىد شىيئ   ، أو كا  له مسىكن لىي  لىه غيىرهج اليه لنفقتهثمنما اال أنه يحتاا لأو كا  مالك  "

ىَوم عنىد الشىافعر. واىاا أبىو حنيفىة، فله أ  يسواه ا : ال يَىوم وعليىه عتىق ولىو كىا  محتال 
الثامنىة: العتىق فىْ  عدىع عىن الرابىة، ورىر:  وااا مالَ: اذا كا  له َار وخاَم لعمه الى ذلَ.

فر أثناهمما بغير عير استأنفمما، وإ  أفْر لعىير مىن  فعليه صوم شمرين متتابعين. فْ  أفْر
وبىن َ نىار  وابن المسيب والحسن وعْاء بن أبر رباع وعمر  هسفر أو مرض، فقيل:  بنر، اال

والشعبر. ورو أحد اىولر الشىافعر ورىو الَىحيح مىن ميربيىه. واىاا مالىَ: انىه اذا مىرض فىر 
 ر هللا عنه أنه  بتد . ورو أحىد اىولر أبر حنيفة ر  كفارة الظمار بنى اذا صح. وميرب صيام

 "الشافعر.
مريي  اوفييفق أنييع يسييتطنف،  إذا كييفن بعييِر نبيي ح لييع   ييِر مييف  ذا انق يي  التتييفب  نييِا ب  يير الخييالف  

ل   ق يضرك  ه  نفسع، نبرر لنفسع أنع لةيع العيِر اليِي  نبن الف ر    رمضفن  فلمر ح أنع 
لييع  سيجعميي   نيف  نييِا التتيفب ، نييِا ق ي نرويفح يي  أن يف ير بيع  نييج السيفر ميي اًل،   ية سييف ر مي  أ

 جع لع الف ر كمف لج سف ر    رمضفن م  أ   أن يف ير،  إذا أ  ير  ي سالف ر، نِا السفر ق ي
جع  ليع   يع الف ير  ي  رمضيفن، أ  سيأميف  ذا طيرأ  ه يع سيفر ي .م   نِ  ال جر  نه ميع اقسيتئنفف

 ل ففر  ل ست أ ظ  م  رمضفن.مرم مرًضف يعِر بع    رمضفن    الف ر،  ف
 :......طالب

مي  أثنيف   أنج وسي     يري ، ل ي  ليج  ية ِيةأ م  أ ه ال هر   هر  ناللع اللج   يعن شهري ، 
 شهر  عه ع ستجن نجًمف.

عنىد مالىَ والشىافعر، ألنىه بىيلَ  وألعهىهالتاسعة: اذا ابتدأ الَيام ثىم ولىد الرابىة أتىم الَىيام "
ىىأمىىر حىىين َخىىل فيىىه. ويمىىدم  ا علىىى الَىىغيرة الَىىوم ويعتىىق عنىىد أبىىر حنيفىىة وأصىىحابه، اياس 

 ."ا من العلماءالمعتدة بالشمور ترع الدم ابل انقياهما، فْنما تستأنف الحيا الماع  
شرع    الت م   مف أكم  التي م  ثي    ية  يعن ال جر  غ ر م فبق ،  يعن م  و م  ث    ة المف ، 

 ع،  ه  نقجه أنع يستمر  ي  و مميع  أ  نقيجه:   ية األاي  المف  نِ  ال جر  الم فبق  لمف نر   
و مميع  إنميف نتجضيط حتي   ليج أوي  التي م    نِ  ال جر  مري    ميفع أنيع ق نيت    م     عجد  ل ع 

ل ي  ننيف ايف  نيج  أ  نيجم   أ  ثالثي  أ  ث    ة المف   ه ته ه  ل مسع ب روع كمف  ي  الريةن . 
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ميي  ال ي ف   لي  العتييه ألنيع   يية األاي    ب يي  الفيرع  أ  مييف  عقيي  شيهرن نيي  يعيةه  اايف  شيهر 
 األاي  بعية أن مضي  مي  البيةه ميف مضي .    البيةه  ونيع ق يكهيف أن نر ي   ليدا   ةأ  شرع  

مي    .ض  ليع   ي   ي  المية  أ  ق   ي  ليع منه  م  يفرق     مف  ذا كفن القةر الِي افمع المف
ا ف  شهري  متتفبع   أ   ية  لي  ال فيفر  الر بي   كيطن نيِا ستمر    ااف  نج   احة م اًل   قفه: 

 كيي  نييِ   ييفه عال ييج  ق شيي   بفلنسييب  لبق يي  األيييف ، بخييالف مييف  ذا اييف  أيفًمييف لهييف   يي   يي  الميية . 
  م  م  أن  العه .

وإذا ابتىىدأ سىىفرا فىىر صىىيامه فىىأفْر، ابتىىدأ الَىىيام عنىىد مالىىَ والشىىافعر وأبىىر حنيفىىة، لقولىىه: "
ويبنر فر اوا الحسن البَري، ألنه عير واياسا على رميا ، فْ  تخللمىا  مىا   .{ي نن ُمَتَتابنعَ }

 "ال يحل صومه فر الكفارة كالعيد ن وشمر رميا  انقْف.
التتيفب .  وقي شرً ف  ال وق   التتفب ، نِ  األييف  ق    يججه ا فمهف نِ  األيف  مست نفنتخه  أيف  ق

الرجيي  ثيي  بعيية ذلييك  ييف   نييج  الع يية  أيييف   ذي يي    يير  أيييف    ييف  نرمضييفلييج  ه ييع ميي   ضييف  
لييج  نييِر أن  الت ييريه ق يجييجه ايي فمع، ل يي  القضييف  يفييفرق مييف  نييةنف بطنييع ق نه مييع   ييع التتييفب .

متتفبعي ،  بيةأ مي  ال يج  الخيفمل مي  ذي الرجي ،  جيف   الع ية  أييف  الت يريه ثي   أييف ي ج    ر  
 ي   ييف   أ  نقيجه:  ه يع أن ننظيرني  نقيجه: أنيع ويفب   ي   األالت يريه،  أيف بعة ذلك يستطنف بعة 

أميف  ذا كيفن  ي  ن تيع لميف اختيفر نيِ  األييف  أن  .ق نتخهههيف أييف  يجيب   رنيف نخرا    ع اق  الج ت
ثي   ايمر بع    أثنف  ال ي ف  نيِ  األييف  التي  يجيب   رنيف مي  نيِا الق ية، يقيجه: أنيف أايج  شيهر 

 ذا كيفن  ي   يرار  نفسيع  ف.ثفن ي اوفح بعة ال هر ث  أ اا  شيهر ت ريه أر يج    ة األضر   أيف  ال
   ذننع نيِا  ي  ايف  ك فميف اوفيه ثي   ل لشك أنع يق   التتفب ،  إن كفن  نِا م  البةاي  نِا ق

  ف ت نِ  األيف  الجا ب   ه  مست نف  شرً ف ق وق   التتفب .
 :.....طالب

  ظنيع حسيب ميف ي هيب أنع  ذا م  نِا حسب مف ي هب  ه ار ح ل   نبق  المبفدر  ،نج مطمجر 
مييف ي هييب  بسييح، أثنفِهييفميي   راد ، نيي  الييِي ي هييب  ه ييع  راد  المبييفدر  أ   راد  الف يير  يي    ه ييع

  ه ع. 
العاشرة: اذا وطئ المتظارر فر خالا الشمرين نمارا، بْل التتابف فر اوا الشافعر، وليال فىال "

 ". بْل
َهييييييي َ  } فه لييييييي ل مرييييييياًل له ييييييي ف م ييييييي  ميييييييف  ييييييياله ييييييي  ألنيييييييع  يييييييَ ف ِ  ُأِحييييييي   َلُ ييييييي   َل   َ ييييييي ُ  ال ِِّ  ِ َلييييييي    الر 
[،  فله   نبفح بع الجت  ل      نيِا المجضي   هي    يع الخ يجص أنيع نهي  187]البقر :{ِنَسفُِِ    

ىىلن َأ   } يي  الييجت   بيي  ال فييفر ،  ننييف  ت   يي  أثنييف  ال فييفر ،  هيي  وب يي  ال فييفر  بييفلجت    ىىن  َاب  من
ا َ  ال ي ف   ال فيفر    ن  م  شرت ار  ال ففر  أن وق   ب  المس ل  أ  الجه  منف ي   يعن  {َتَماسَّ

نيِا يجيب  ه يع  نيِا يرير   ه يع مي  انف يفا الجهي ،  يوذا   طنهف  الجت   ب  الت ف ير ليع شيطنعلهف ش
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من يجق  هنف بيفأل ه أن ننيفا اروبيفت  ث يه  ي  اشيترات ل ي  ال فيفر  أن وقي   بي  المسي ل كميف نيج 
 إذا  هنييف أن الجهيي  منف يي  يجييب  ه ييع أن يكفيير  اآلييي ،  هنييف: يسييتطنف ألن ال فييفر  ب هييت بييفلجت .

يريير   ه ييع أن ي ييط  بيي  أن يكفيير،  هييِا الج ييجإ لييع شييطنع  نييِا الترييري  لييع    يجييب  ه ييع أق ي ييط 
ت و يح  ق شطنع، كمف ليج  طيط  بي  الت ف ير، ليج  طيط  بي  الت ف ير نه ميع ال فيفر  أ  ق   إذا ح يه

وبيي ح لييع ه  تييع ل نييع أثيي   ييِلك،  ييوذا  ت   يي  اله يي  كطنييع  مييف و ييح  وبيي ح لييع ه  تييع  ق مييف وبيي ح 
ل يي  يمضيي   يي  كففروييع ألن اله يي  ليي ل مريياًل  ، ففر ، يييطث   يه مييع التجعيي   اقسييت ت   بيي  ال فييفر 

 له  ف .
كىل حىاا وولىب عليىه ب ألنه لي  محال للَوم. وااا مالَ وأبىو حنيفىة :  بْىل وليال فال  بْل"

ا}: ابتداء الكفارة، لقوله تعالى لن َأ   َ َتَماسَّ   ".{منن  َاب 
 ذا كيييفن التتيييفب  نب ييي  بو  يييفر نيييج ، اقشيييترات أن يكيييجن اييي ف  ال يييهري  متتيييفبع  ، نب ييي    يعنييي

  هيي  نظير القييجه ال ييفن   يعني بو  يفر    ييف ق نب ي  بجمييفع   ليج كييفن  ي  غ يير   يت ال يي ف ، 
:  ذا كفن الف ر نه   منع اقستئنفف،  فلجت  الِي نص  ه  أن الت ف ير  بي  أن نتمفسيف أنه   فلجا

 نه   منع اقستئنفف.
اهمما فلىي  رىو ، فىْذا وطىئ ابىل انقيىريا الشرم عاهد الى لملىة الشىمرين، وإلىى أبعا ىمماو "

 ،دا فر الَالةتكلم  يدا. فكلم  ي : صل ابل أ الَيام المأمور به، فلعمه استئنافه، كما لو ااا
 ، أل  رىيه الَىالة ليسىتفأبَىره فىر الَىالة لعمىه اسىتئنافماأو ااا: صل ابىل أ  تبَىر  يىدا 
  ، وهللا أعلم.ريا .رر الَالة المأمور بما كيلَ

الحاَية عشىرة: مىن تْىاوا مر ىه طىوال ال  رلىى بىربه كىا  بمنعلىة العىالع مىن كبىر، ولىا  لىه 
ا  مر ىىه ممىىا  رلىىى بىىربه واشىىتد  حالتىىه الىىى ومء العىىدوا عىىن الَىىيام الىىى ا طعىىام. ولىىو كىى

امرأته كا  االختيار له أ   نتظر البىرء حتىى يقىدر علىى الَىيام. ولىو كفىر با طعىام ولىم  نتظىر 
  القدرة على الَيام ألعأه.

الثانية عشرة: ومن تظارر ورىو معسىر ثىم أيسىر لىم يدىعه الَىوم. ومىن تظىارر ورىو موسىر ثىم 
وعسىره ولىم  إنما  نظر الى حاله  ىوم يكفىر. ولىو لامعمىا فىر عدمىهأعسر ابل أ  يكفر صام. و 

يَم حتىى أيسىر لعمىه العتىق، ولىو ابتىدأ بالَىوم ثىم أيسىر، فىْ  كىا  ميىى مىن صىومه صىدر 
 ".تماَعصالح نحو الدمعة وشبمما 

 ةر لع        المية  كطسيبجع مي اًل بخيالف الج يت اليِي  يعن  ن مض  م  اجمع اةر افلح 
 .المة  كفل ج ق     لع    

الَوم وعاَ الى العتق ولي  ذلَ بوالب عليه، أال تىرع  وم واليومين ونحورما تربوإ  كانا الي"
 ويبتىد أنه غيىر والىب علىى مىن طىرأ المىاء عليىه ورىو اىد َخىل بىالتيمم فىر الَىالة أ  يقْىف 

  الْمارة عند مالَ.
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فر رميا  وأشىرب بينممىا فىر  الثالثة عشرة: ولو أعتق رابتين عن كفارة ظمار أو اتل أو فْر
 "هل واحدة منمما لم يدعه.

  ميي   فلجا: نفوييفن الر بتييفن  يي  ال فييفروكفييفر   تيي   كفييفر  ظهييفر  فشييترى ر بتيي     يي فن: ه ييع كففرويي
 غ ر وع   ، ننف يقجه: ق يج أ حت  يع   نِ  ل ففر  القت   نِ  ل ففر  الظهفر.

 :.....طالب
 الييِي  نيية  فمؤ تيي  عييفنر يي  ر ، ألنييع «ه تييه ه  ل مسييع ب ييروع » نيية األك يير نعيي  يق يي  ال ييال ، 

 ه تيييه ه »ل ييي   ه يييع أن نتجضيييط  ميييف يع ييية ال يييال  انتهيييت ال يييال  خيييالص انتهيييت  ..المفل  ييي 
 .« ل مسع ب روع

ورو بمنعلة من أعتق رابة واحدة عن كفارتين وكيلَ لو صام عنمما أربعة أشىمر حتىى يَىوم "
، واد ايل: ا  ذلَ يدعيىه ولىو ظىارر مىن امىرأتين لىه فىأعتق رابىة عن كل واحدة منمما شمرين

عن احدارما بغير عينما لم يدع له وطأ واحدة منمما حتى يكفر كفارة أخرع، ولىو عىين الكفىارة 
 "عن احدارما لا  له أ  يْأرا ابل أ  يكفر الكفارة عن األخرع.
 يريييية أن  ال فن يي  مييف  نيية    متهييف نييِ  المسييطل    مييف لييج ظيييفنر  يي  امييرأو  ،   نيية    ميي  ر بييي ، 

ي ج ، ن  نه مع العةه     ال   ت      نِ  ال جر   بمعن  أنع ق يقجه: نِ  الر ب      الني  
مت يجر نيِا  نيج ل ر  لع  ططنف،  ال  ف      الني  ليئال يري  ليع  ططنيف حتي  نيت  ال ي ف   ميف 

  نيِ  ال يجر ، نه ميع العيةه  اليِي يري  نه مع التعةن     م   يعن أ  وه مع القر      م   نِا 
 م   نِا اإلشكفه نج القر  .

 :.....طالب
  ق  ذا كفن ننفا مف يمن  م   هتهف  هج غ ر مؤاخِ بع.

ولو عين الكفارة عن احدارما، لا  له أ  يْأرا ابل أ  يكفر الكفىارة عىن األخىرع، ولىو ظىارر "
 "...من أربف نسوة
مكفير أاياًل ميف لي   هيف بكفير   احية  ميف أنيف أريية أن أ  فه:  احة  ظفنر م  امرأو ع ل   لج  فه: 

كمييف لييج طهييه امييرأو    مكفيير، نهيي   أ  مييف نهيي   ب  أ ييًةا مييف أنييف مييكظهيير أ رغبيي ، خييالص نيي   هيي ِّ 
   مسيطل  ال يالق األمير   ية   يعن م  الِي نه مع بمرا ع  اقثنت     .   ورا األخرى ةرا    اح

مسييطل  الظهييفر مييف هالتييف ه  تيي    يه مييع التعييةن    نهمييف ألنهمييف  يي   لييع أن ي هييه مييف شييف ، ل يي   
   متع.

ولو ظارر من أربف نسوة فأعتق عنمن ثالث راىاب وصىام شىمرين لىم يدىعه العتىق وال الَىيام، "
با طعام لىا  أ  يْعىم عىنمن ألنه انما صام عن كل واحدة خمسة عشر  وم ا، فْ  كفر عنمن 

 "رن بخال  العتق والَيام.مسكين وإ  لم يقدر ف ماهتر
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م  كفر  نه  بفإلطعيف   يفه أن ي عي   ينه  ميفِت   ك ف ي ع  مفِت  مسك    اآلن ن  أرعع  
 يي   ثمييفن   اييف  شييهري  ي عيي  مفِيي  ... احيية  سييت   مسييك    ني  أرع ي عيي   هيي  كيي   مسيك   

وتييةاخ   ق لييج  ذا ظييفنر ميي  أرعيي  ورييية أن نييِ  ال فييفر   يعنيي  . هيي  نييِا  ق  هيي  نييِاق  ثالثيي 
 سييبفإألمتعييةد   إذا وعييةد اال بفإوتييةاخ  ألن ننييفا األسييمييف ظييفنر ميي  ميير  أك يير ميي  امييرأ   احيية  

 وعةد ال ففرات.
 طالب:.....

     الن  لتر  لع،  ال  ف      الن  لتر  لع.نج اآلن مف     أن نِ    ق
 "ن وا طعام يفرن.وإ  لم يقدر فرن بخال  العتق والَيام أل  صيام الشمرين ال يفر"

 هي   طعيف    ير ، بعية  رنع ،    ا ف  ال هري  اشترت التتفب  بخالف اإلطعيف ، ليج كيفن ق يقية
 .ف بخالف ال    ق وة    مه  ق ي ترت التتفب   ك  راوب يقةر  ه    ر ، يججه  ق مف يججه 

  :......طالب 
 م   األضر  .مف وق  أنهف غ ر مع ن ، ق ة أن وع   أن نِ      الن  

 )فَل( وفيه ست مساهل:"
األولى؛ ذكر هللا عىع ولىل الكفىارة رنىا مرتبىة فىال سىبيل الىى الَىيام اال عنىد العدىع عىن الرابىة 
وكيلَ ال سبيل الى ا طعام اال عند عدم االستْاعة على الَىيام، فمىن لىم يْىق الَىيام ولىب 

، وإ  أطعىم -ى هللا عليىه وسىلمصىل-عليه اطعام ستين مسىكين ا، لكىل مسىكين مىدا  بمىد النبىر 
ا بمىىد رشىىام ورىىو مىىدا  اال ثلث ىى ا ونَىىف بمىىد النبىىر مىىد   -صىىلى هللا عليىىه وسىىلم-ا أو أطعىىم مىىد 

 وأفيل ذلَ مدا  بمىد النبىر صىلى هللا عليىه وسىلم أل  هللا :ااا أبو عمرو بن عبد البر .ألعأه
َسظن  منن  } :عع ولل لم يقل فر كفارة الظمار ُمو َ  َما َأو  ْ عن  "فوالب اَد الشبف. [89الماهدة:]{ُت

جاحيية  يية ق ي ييب ،  المييةان نترقييه ال ييب    همييف،  لييِا أك يير  هيي  أن ال ا ييب   يية ال ييب   الميية  
 المسك   لع ن ف افع ق مة  احة.

ااا ابن العربر: وااا مالَ فر رواية ابن القاسم وابن عبىد الحكىم: مىد بمىد رشىام ورىو الشىبف "
النبىر  أطلق الْعام ولم  يكر الوسظ. وااا فر روايىة أشىمب: مىدا  بمىد را رنا، أل  هللا تعالى
لنبىر صىلى هللا ايل لىه: ألىم تكىن الىت مىد رشىام  اىاا: بلىى، مىدا  بمىد ا. صلى هللا عليه وسلم
 ". وكيلَ ااا عنه ابن القاسم أييا.عليه وسلم أحب الر

-  التن يي   نيج د ن مية النبي العجب م  وعه قه  اإلطعف  بمة ن يف ،  مية ن يف   نميف   ية بعية  
 نت ر    المةنن    نةن   م  أن  المةنن  لع شطن.ا،  ل نع شفع   - ه ع ال ال   السال 

الت: ورر رواية ابن ورب ومْر  عن مالَ: أنىه يعْىر مىد ن لكىل مسىكين بمىد النبىر صىلى "
لكل مسىكين  هللا عليه وسلم. ورو ميرب أبر حنيفة وأصحابه. وميرب الشافعر وغيره مد واحد

ال  لعمىىه أهثىىر مىىن ذلىىَ، ألنىىه يكفىىر با طعىىام ولىىم  لعمىىه صىىر   يىىاَة علىىى المىىد، أصىىله كفىىارة 
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ىكنينا  }ا فْار واليمين. وَليلنا اولىه تعىالى:  ىتِّنيَن منس  ط َعىاُم سن وإطىالن ا طعىام  تنىاوا الشىبف،  {َفْن
الت لمالَ أيختلف الشىبف وذلَ ال يحَل بالعاَة بمد واحد اال بعياَة عليه. وكيلَ ااا أشمب: 

عنىىدنا وعنىىدكم  اىىاا نعىىمع الشىىبف عنىىدنا مىىد بمىىد النبىىر صىىلى هللا عليىىه وسىىلم والشىىبف عنىىدكم 
 ..."أهثر

البركيي  لمييةنف  اييف هف، الميية ي ييب   - ه ييع ال ييال   السييال -نييِا بفلنسييب  لهمةننيي    يية د ييف النبيي  
ثيي  ر يي   ليي   هيية ،  قييفه: أن  أ  أرععيي   سيين  ،ر يي  سييك  المةننيي   قييجد ثالثيي   ل يي   نيية غ ييرن  

المةنن   ه  وعب رن  أنهف ل ست مريي ، بمعني  أن اإلنسيفن ق يك ير األكي    هيف بخيالف غ رنيف مي  
   يك يييير ميييي  األكيييي   ق نتضييييرر،   ييييفه أحيييية ري البهييييةان،  يرييييية أن يمييييةح  هيييية   هييييِا أن  هيييية  ميييي

وذا أكهيت رعي  رغ يف مي   ي  غ رنيف ي  رعي  الرغ يف بفلمةنني  يعيفده رغ يف الرفضري : أنس ت أن 
الخب  يكف ك    رغ ف    غ رنف م  البهةان،  نِا م   لمف  فه  نةنف ننف، ال ب   نيةنف مية بمية 

لنيييف  د يييف -ايييه  ه  ه يييع  سيييه -النبييي  ايييه  ه  ه يييع  سيييه   ال يييب   نيييةك  أك ييير، ألن النبييي  
  بفلبرك  د ن  .

َعا لنا بالبركىة َونكىم، فىأنتم تىأهلو  أهثىر والشبف عندكم أهثر أل  النبر صلى هللا عليه وسلم "
مما نأهل نحن. وااا أبو الحسن القابسر: انما أخىي أرىل المد نىة بمىد رشىام فىر كفىارة الظمىار 
تغليظا على المتظاررين الىي ن شىمد هللا علىيمم أنمىم يقولىو  منكىرا مىن القىوا و ورا. اىاا ابىن 

َ  أ   مشم العما  ذكىره، ويمحىو مىن  العربر: واف الكالم را رنا فر مد رشام كما ترو ، وَو
الكتب رسمه، فْ  المد نة التر نعا الوحر بما واستقر الرسوا بما وواف عندرم الظمار، وايىل 

ىكنينا  }لمم فيه:  ىتِّنيَن منس  ط َعاُم سن فممىوه وعرفىوا المىراَ بىه وأنىه الشىبف، واىدره معىرو  عنىدرم  {َفْن
 بار كثيرا،متقرر لد مم، واد وَر ذلَ الشبف فر األخ

يعن  ن  يقج  مقف  نِا المية أن ويِنب  لي  م عي    ية  يرف  وعيفرف النيف   هي  أنيك  ذا  هيت: 
يع  ك ميف ي يب  نفيرا  نيِا أمير متعيفرف  ه يع.  طعيف    ير   - ه  اا الح م ف   -أرية نفر 

يع  ييك  يي  كيي   احيية مقييةرا ميي  الييره  رعيي  د ف يي  ميي ال. يعنيي  يكفيي  -مسييفك   وقييجه:   يير نفيير
    اإلطعف   ألنع ي ب  المتجسن م  النف  ي بعع. نع  يكف  نِا
واسىىتمر  الحىىاا علىىى ذلىىَ أيىىام الخلفىىاء الراشىىد ن  واىىد وَر ذلىىَ الشىىبف فىىر األخبىىار كثيىىرا،"

الممد ين حتى نفخ الشيْا  فر أذ  رشام، فرأع أ  مد النبر صلى هللا عليه وسلم ال يشىبعه، 
أ   تخىي مىدا يكىو  فيىه شىبعه، فدعلىه رطلىين وحمىل  وال مثله من حواشيه ونظراهىه، فسىوا لىه

 ..."ْذا ابتل عاَ نحو الثالثةالناس عليه، ف
  كيجن ال ييفع ثمفن ي  أرطييفه م ي  اييفع النبيي   ه يع ال ييال   السيال  خمسيي  أرطيفه   كييجن ثمفن يي  

 حسفإ ن ف .



 

 

 

 

 

1
9 
 

19 

 19 لشيخ عبد الكريم اخلضريمعالي ا

لى هللا عليىه فغير السنة وأذرب محىل البركىة. اىاا النبىر صىفْذا ابتل عاَ نحو الثالثة األرطاا "
وسىىلم حىىين َعىىا ربىىه ألرىىل المد نىىة بىىأ  تبقىىى لمىىم البركىىة فىىر مىىدرم وصىىاعمم، مثىىل مىىا بىىارب 
 براريم بمكة، فكانت البركة تدري بدعوة النبر صلى هللا عليه وسلم فر مىده، فسىعى الشىيْا  

فكىا  مىن حىق  فر تغيير رىيه السىنة وإذرىاب رىيه البركىة، فلىم يسىتدب لىه فىر ذلىَ اال رشىام،
ذكره ويمحو رسمه اذا لم يغيروا أمىره، وأمىا أ  يحيلىوا علىى ذكىره فىر األحكىام،  لعلماء أ   لغواا

ويدعلوه تفسيرا لما ذكر هللا ورسوله بعد أ  كا  مفسرا عند الَحابة الي ن نعا علىيمم فخْىب 
لسىىيم، ولىىيلَ كانىىت روايىىة أشىىمب فىىر ذكىىر مىىد ن بمىىد النبىىر صىىلى هللا عليىىه وسىىلم فىىر كفىىارة 

الروايىة بأنمىا بمىد رشىام. أال تىرع كيىف نبىه مالىَ علىى رىيا العلىم بقولىه ر أحب الينا من الظما
ألشمب: الشبف عندنا بمد النبر صلى هللا عليه وسلم، والشبف عندكم أهثر أل  النبىر صىلى هللا 

فْ  العباَة اذا أَ ت بالسنة، فىْ  كانىت بالبىد  كانىت  :سلم َعا لنا بالبركة. وبميا أاواعليه و 
سر  الى القبوا، وإ  كانت بالماا كىا  اليلمىا أثقىل فىر الميىعا ، وأبىرب فىر  ىد ايخىي، وأطيىب أ

 . ة فر بْنه، وأهثر ااامة لَلبه. وهللا أعلمفر شداه، وأال لف
وال يدىىع  عنىىد مالىىَ والشىىافعر أ  يْعىىم أاىىل مىىن سىىتين مسىىكينا. واىىاا أبىىو حنيفىىة  -الثانيىىة

 " وم نَف صا  حتى يكمل العدَ ألعأه.وأصحابه: ا  أطعم مسكينا واحدا كل 
  جه الجمهجر ق شك أنع مجا ه لظفنر اآلي . 
ا  الحدىر علىى  :ااا القا ر أبو بكر بن العربر: من غريب األمر أ  أبىا حنيفىة اىاا -الثالثة"

يىىُر َرَاَبىىة  }الحىىر باطىىل. واحىىتج بقولىىه تعىىالى:  رن ولىىم يفىىرن بىىين الرشىىيد والسىىفيه، ورىىيا فقىىه  {َفَتح 
ف ال  ناسب ادره، فْ  ريه ايية عامة، واد كا  القيىاء بىالحدر فىر أصىحاب رسىوا هللا  عي

صلى هللا عليه وسلم فاشيا والنظر يقتييه، ومن كا  عليه حدر لَغر أو لواليىة وبلىغ سىفيما 
 اد نمر عن َفف الماا اليه، فكيف  نفي فعله فيه والخاص يقير على العام. 

 ..."عا العلماء ناسخ لما كانوا عليهوحكم الظمار عند ب -الرابعة
رنيُر َرَاَبة { يقجه: سجا  كفن رش ةا أ  سيف هف نه ميع ورريير ر بي   لي  يفيرق  ي    -ل   مظفنر  }َفَتح 

الرشييي ة  السيييف ع المرجيييجر  ه يييع  هييي   مييي  ذليييك أن ق حجييير  هييي  السيييفهف   ذا  ه يييجا. نيييِا القيييجه 
 ه بمفهج   ف .ضع ف ألن الن جص المفسر  ورد م   نِا اقستةق

مىن كىو  الظمىار طالاىا، واىد وحكم الظمار عند بعىا العلمىاء ناسىخ لمىا كىانوا عليىه  -الرابعة
 روي معنى ذلَ عن ابن عباس وأبر االبة وغيررما. 

ن َوَرُسىىولنهن } اولىىه تعىىالى: -الخامسىىة ََّ ُنىىوا بنىىا من  ْ ََ لنُت أي ذلىىَ الىىيي وصىىفنا مىىن التغلىىي  فىىر  {َذلنىى
من } الكفارة  ْ أي لتَىداوا أ  هللا أمىر بىه. واىد اسىتدا بعىا العلمىاء علىى أ  رىيه الكفىارة  {ُنىوالنُت

 ..."سبحانه وتعالىايما  باهلل 
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نيِ  ال فيفر  الم هظي  بعتيه الر بي   اي ف  شيهري  متتيفبع   بيع مي    ق شك أن الِي يعتمة مف أمير
نيع ألن نيِ  األميجر يمكي  أن  أيضف ن  سب    ل  وقجي   يمف  يرا ب ه  هف نِا دل    ه   يمفنع

يقجه: وه امت  يمكي  أن يقيجه: أ تقيت  يمكي  أن يقيجه  نيج كيفذإ ل ي   ن ايةق  يِلك ده 
  ه  أنع مؤم  بفهلل  عمف  ف   نع.

ن َوَرُسولنهن } لما ذكررا وأولبما ااا:" ََّ ُنوا بنا من  ْ ََ لنُت أي ذلىَ لتكونىوا مْيعىين هلل تعىالى واافىين  {َذلن
ه ال  تتعدورا، فسمى التكفير ألنه طاعة ومراعاة للحد ايمانا، فثبىت أ  كىل مىا أشىبمه عند حدَو
  "فمو ايما .

يعن  كمف  ف     ال ة   أنهف  رنفن  ه  اةق مخر هف  ار   يمفنع   ِلك الجيجد بم ي  نيِ  
 ال ففرات.

ن َوَرُسولنهن }فْ  ايل: معنى اوله: " ََّ ُنوا بنا من  ْ ََ لنُت ظمىار الىيي رىو منكىر مىن َوا للأي لىئال تعىو  {َذلن
ا، فيكىو  المعنىى ذلىَ لىئال  القوا و ور ا واألوا مقََو ايل له: اد يدو  أ  يكو  ريا مقََو

وا للقىىوا المنكىىر والىىعور، بىىل تىىدعونمما طاعىىة هلل سىىبحانه وتعىىالى اذ كىىا  اىىد حرمممىىا،  تعىىَو
وتكفىىروا اذ كىىا  هللا ولتدتنبىىوا المظىىارر منمىىا الىىى أ  تكفىىروا، اذ كىىا  هللا منىىف مىىن مسيسىىما، 

ْمنين بىاهلل ورسىوله، ألنمىا حىدَو  تعالى أمر بالكفىارة وألىعم اخرالمىا مىنكم، فتكونىوا بمىيا كلىه مى
َْونما والْاعة هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم ايما . وبىاهلل التوفيىق.  تحفظونما، وطاعا  ت

ََ ُحُدوَُ َّللاَّن }اوله تعالى:  -الساَسة فمعَيته الظمار، وطاعته  وطاعته، أي بين معَيته {َوتنل 
َكافنرنيَن َعَياب  َألنيم  }. الكفارة  "أي لمن لم يَدن بأحكام هللا تعالى عياب لمنم. {َولنل 

 
 


